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Yrkesforeningene

Namf lever videre
Om yrkesforeningen Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) 
blir lagt ned, må det være en forutsetning at det blir nedsatt medisinske 
foreninger.

Dette er budskapet fra årsmøtet i Namf som 
ble avholdt i Trondheim 8. mai.

– Inntil videre lever vi videre i samme 
form som tidligere, og avventer behand-
lingen på landsstyrets møte i mai, sa leder 
Ørn Terje Foss.

– Det foreligger ikke noe lovendringsfor-
slag som innebærer at Namf kan bli lagt ned 
nå, la han til.

Hele styret gjenvalgt
Foss orienterte også om samtalene Namf 
har hatt med Offentlige legers landsfor-
ening (OLL) om en mulig sammenslåing av 
de to foreningene. Det var blant annet et 
felles styremøte mellom de to foreningene 
i november 2002, og et felles møte med 
fylkestillitsvalgte i Namf og landsrådet 
i OLL i februar 2003.

Foreningen legger opp til ekstraordinær 
generalforsamling høsten 2003 i etterkant 
av landsstyrets behandling av organisa-
sjonsutvalgets innstilling.

Årsmøtet vedtok ingen endringer i styre-
sammensetningen og heller ikke i sammen-
setningen av øvrige utvalg. Ørn Terje Foss 
fortsetter som leder, med Lisbeth Iuell Dahl 
som nestleder. Varamedlemmer er Anne 
Kristine Møller, Gunnar Skipenes og Arne 
Morterud.

Inkludering av fremmedkulturelle
Ca. 75 arbeidsmedisinere deltok på Namfs 
vårkonferanse i Trondheim. Konferansen 
inneholdt mange spennende og varierte 
temaer, blant annet om kjemisk helsefare, 
vold og trusler i arbeidslivet, inkludering av 
fremmedkulturelle i norsk arbeidsliv, yrke 
og hud samt hvorvidt globalisering er en 
trussel mot norsk arbeidsliv.

Stud.siv.øk. Shakil Rehman holdt et 
engasjert og tankevekkende innlegg om 
innvandrere og deres muligheter for 
å komme inn i norsk arbeidsliv. Arbeids-
ledigheten er stor, særlig blant innvandrere 
fra den tredje verden, og mange unge har 

problemer med å komme inn på arbeids-
markedet selv med god utdanning.

Ukentlige trusler
Overlege Jan Strømme, DnB i Oslo, tok for 
seg bedriftshelsetjenestens rolle mens Per 
Isdal fra Alternativ til vold i Oslo presen-
terte temaet vold på et mer generelt 
grunnlag. Han pekte på at vold er et makt-
problem enten ved at folk i maktposisjon 
bruker vold for å styre og opprettholde sin 
makt, eller at folk takler konflikter og sin 
avmakt med å søke å styre og kontrollere 
omgivelsene.

Forsker og dr.psychol. Rita Bast-
Pettersen ved Statens arbeidsmarkedsinsti-
tutt (STAMI) tok for seg vold og helsearbei-
dere i Norden.

– Leger er ikke spesielt utsatt for vold, 
men en svensk studie viser at ca. 10 % av 
legene utsettes for trusler minst én gang per 
uke, sa hun.
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LVS må bestå

Ett budskap fra årsmøtet fikk den gjenvalgte lederen av Foreningen 
for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) brakt videre til landsstyremøtet 
i Molde: – Kjemp for at LVS skal bestå!

At organisasjonsutvalgets innstilling 
i Legeforeningen foreslo å slå sammen 
LVS med andre av de mindre yrkesforenin-
gene, skapte det største engasjementet på 
årsmøtet til LVS i Tromsø 8. og 9. mai i år.

Det var en særdeles klarttalende forsam-
ling som gav uttrykk for at å avvikle LVS, 
var ensbetydende med å miste legitimitet 
for legegruppen innenfor forskning og 
fagutviklingsområdet.

Selve årsmøtet i LVS gikk raskt, den gjen-
valgte lederen Helge Bjørnstad Pettersen fra 
Trondheim fikk med seg ett budskap til Lege-
foreningens landsstyremøte; og det var 
å kjempe for at LVS skulle bestå etter behand-
lingen av organisasjonsutvalgets innstilling.

Det var samstemt enighet på møtet om at 
målet er å skape større forståelse for medi-
sinsk forskning, og også et mer politisk 
engasjement for forskning.
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Styret i LVS for de kommende to år består av (fra venstre): Merethe Kumle, UiTø, varamedlem Anna 
Midelfart, NTNU, Kaare Gautvik, UiO, leder Helge Bjørnstad Pettersen, NTNU, Amund Gulsvik, UiB, 
Gro Berntsen, UiTø og Jan Bjålie, UiO. Varamedlem Yngvild Skåtun, UiB var ikke til stede da bildet 
ble tatt. Foto Ellen Juul Andersen


